-1چکیده طرح
معرفي پروژه

 -1عنوان طرح :احداث مجتمع سورتینگ و بستهبندی و فرآوری میوه با هدف بازار صادراتی
 - 2بخش:

کشاورزی-صنعتی

زير بخش- :

 -3خدمات/تولیدات :سورتینگ و بستهبندی انواع میوه
 -4محل اجراي طرح :منطقه آزاد ارس
 -5شرح پروژه (زمین ،ساختمان ،تاسیسات زيربنايی ،نحوه تولید و :)...
زمین مورد نیاز پروژه به متراژ  020222مترمربع در نظر گرفته شده و همچنین زيربنای مقدار کار شامل سالن
سورتینگ و بستهبندی و سالن تولید و سالن انبار و آزمايشگاه و اداری و 020.02 ...مترمربع محاسبه گرديده است و
فرآيند بخش سورتینگ به اين رورش میباشد  -0بخش دريافت میوه  -0بخش شستشوی میوه  -3بخش خشککن
 -4بخش واکس زدن  -5بستهبندی و پالتبندی
فرآيند تولید پوره -0 :سورت میوه  -0شستشوی کامل میوه  -3پوستگیری  -4خرد کردن میوه  -5صاف کردن -6
تغلیظ خمیر  -7بستهبندی
 – 6ظرفیت تولید ساالنه:
بستهبندی میوه درجه يک  0.0562تن در سال
پوره میوه  30.56تن در سال
وضعیت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل - :درصد
 -8فروش:
 بازار داخلي پیشبیني شده - :درصد بازار خارجي پیشبیني شده - :درصد – 9كل زمان مورد نیاز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري) 0 :سال

 - 11وضعیت طرح:
 امكانسنجی طرح در دسترس است؟ بله زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ بله مجوزهای قانونی (جواز تاسیس ،سهمیه ارزی ،محیطزيست و غیره) اخذ شده است؟ طرح جز صنايع آالينده نبودهو از نظر محیطزيست آلودگی ايجاد نمیکند و آبی که در فرايند شستشو استفاده میشود توسط تجهیزات تصفیه آب
تصفیه میشود.
 قرارداد مشارکت با شريک داخلی يا خارجی منعقد شده است؟ خیر قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است؟ خیر با پیمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است؟ خیر تسهیالت زيربنايی (برقرسانی ،آبرسانی مخابرات ،سوخت ،جاده و غیره) فراهم شده است؟ بله فهرستی از دانش فنی ،ماشینآالت ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شدهاست؟ خیر
 قرارداد خريد ماشینآالت ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است؟ خیرساختار مالی
 -00ساختار مالی:
پول داخلی مورد نیاز
میلیون ريال

نرخ برابری

معادل به میلیون يورو

پول خارجی
مورد نیاز

کل مبلغ به
میلیون يورو

سرمايه ثابت

0.4004.

-

-

-

-

سرمايه در گردش

0.20036

-

-

-

-

کل سرمايهگذاری

56502.4

-

-

-

-

شرح

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی 007 :میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی .00760 :میلیون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی - :میلیون يورو میلیون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی:میلیون ريال
32607340.
 خالص ارزش فعلی:درصد
3005
 نرخ بازگشت داخلی:سال
405
 دوره بازگشت سرمايه: -روش تأمین مالی56 :درصد آورده نقدی سرمايهگذار و 37درصد تسهیالت و  7درصد سود دوران مشارکت

اطالعات کلی طرح
 -00نوع طرح:

تاسیس 

توسعه و تكمیل 

 خالصه وضعیت شرکت: نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :سازمان منطقه ازاد تجاری ـ صنعتی ارس  /آقای شاسفند فعالیت جاری شرکت- : آدرس :استان آذربايجانشرقی ،منطقه ازاد تجاری ـ صنعتی ارسفاکس- :
20040042603
 تلفن: وب سايتwww.arasfz.org :پست الكترونیكیinfo@arasfz.ir :
خصوصی 
 ساختار قانونی شرکت :دولتی لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرمايید
مطالعه امكانسنجی طرح
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس ،مجوز سرمايهگذاری خارجی و غیره)

